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HANDLEIDING COMMISSIEKAMER  

 
De commissiekamer wordt bij toerbeurt bemand door spelers van de JO 19 en JO 17 groepering of ouders. De 
indeling is terug te vinden op de Wippoldersite.  
Het doel van de commissiekamerbezetting is om te ondersteunen bij de voorbereidingen van de wedstrijddag, 
het welkom heten van gasten en het beantwoorden van eventuele vragen (voor zover mogelijk).  
 

 Houd ook rekening met de Corona (COVID-19) richtlijnen 
 
Aanwezigheid:  
8:00-13:00: ochtendploeg  
13:00-18:00: middagploeg  
Als alle wedstrijden zijn afgelast of als er geen wedstrijden worden gespeeld, hoeft er geen commissie-
kamerdienst te worden gedraaid. 
 

Taken:  
• Het opstarten van het grote beeldscherm boven de tafel. Deze zal automatische ClubTV opstarten en het 

wedstrijdprogramma/uitslagen laten zien. Wanneer ClubTV niet wordt opgestart kies dan google chrome 
en type http://www.svwippolder.nl/tv/ , kies ‘Commissiekamer’ 

• Het plaatsen van de hoekvlaggen. De vlaggen staan in het ballenhok beneden. Sleutel/druppel zit aan het 
“rode bosje”. Denk er aan dat de vlaggen met aan de onderkant een groen flexibel stukje voor veld 1 zijn. 

• De Teams hebben een wedstrijdbal in hun teamtas en gebruiken die voor de wedstrijden. Het oppompen 
van de wedstrijdbal kan beneden in ballenhok of via pomp in rechterkast in commissiekamer. 

• Het welkom heten van de leiders van gast- en thuisteams. Biedt ze eventueel koffie aan. 

• Het informatie geven over speelveld en kleedkamer (zie info op beeldscherm) 

• Het uitgeven van hesjes als de shirts van het thuisteam en gastteam teveel op elkaar lijken (liggen per 
groepering in de middelste kast onderin).  

• Het ontvangen van KNVB scheidsrechters  

• Het geven van een kleedkamersleutel aan de (KNVB-)scheidsrechter(s). Deze sleutel hangt achter de bar.  

• De leider van het desbetreffende team (JO19-1, JO17-1. JO15-1) informeren dat de KNVB-scheidsrechter 
er is. 

• Regelmatig koffie zetten en aanbieden aan gasten en scheidsrechters.  

• Aanspreekpunt bij vragen.  

• Uitdelen van consumptiemuntjes aan de scheidsrechters in de rust of na afloop van de wedstrijd. Bij JO-
11 t/m JO-7 wedstrijden 1 consumptiemunt en bij JO-19  t/m 13 wedstrijden 2 consumptiemunten. De 
munten staan in een bakje klaar op tafel.  

• Kleedkamers zijn open en worden niet afgesloten. De sleutels mogen NIET worden meegegeven. De 
sleutels die klaarliggen zijn voor het afsluiten aan het eind van de middag. 

• Kluisjes voor kostbare spullen zijn te huur bij de bar, € 10 borg.  

  

https://website.storage/Data/Wippolder/RTE/Bestanden/NieuwsItem/432/Nieuwsbrief_corona.pdf
http://www.svwippolder.nl/tv/
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• Invullen van de uitslagen:  

- De JO 19 t/m JO 13 teams maken gebruik van het digitale wedstrijdformulier (DWF). Het 
thuisspelende team en het gastteam zijn samen verantwoordelijk voor het correct invullen van 
het DWF. De scheidsrechter is eindverantwoordelijk en tekent af.  

- Alle teamcoördinatoren van de JO 19 t/m JO 13 teams zijn in principe op de hoogte van het juist 
invullen van het DWF.  

- Uitslagen van de wedstrijden van de JO9 t/m JO11 teams kunnen na afloop direct in de computer 
gezet worden. De meeste scheidsrechters weten hoe dit moet: Sportlink- kopje wedstrijdzaken (in 
zwarte balk) - uitslagen - planning. Wedstrijd aanklikken en bij uitslag invullen. 

• Aan het eind van de middag koffiezetapparaat uitdoen en leegmaken.  

• Aan het eind van de middag in de commissiekamer de tafels opruimen/schoonmaken, vloer vegen en 
vuilniszak wisselen.  

• Als de laatste wedstrijd is afgelopen en alle wedstrijduitslagen zijn gemeld zit de dienst erop.  

• De computer afsluiten. 

• Het Wippoldergebouw wordt begin van avond afgesloten door de persoon die afsluitdienst heeft. 

 

 

Vragen/problemen/ongevallen  

 

• Op zaterdag van 8.00-10.00 is er een lid van de jeugdcommissie aanwezig om te ondersteunen bij het 

opstarten van de wedstrijddag. Zij regelen ook eventuele afgelastingen.   

• Als er op een later moment op de dag bijzonderheden zijn probeer dan hulp te krijgen van een “bekend 

gezicht” binnen Wippolder (bv. een trainer, leider, commissielid of bestuurslid) 

• De verbandtrommel staat boven op de keukenkastjes in de commissiekamer en in de kantine achter de 

bar. De AED hangt in de gang (1e verd.) naar de TV. 

Brancard is aanwezig in verzorgingshok. Laat, indien mogelijk, ‘slachtoffer’ in verzorgingshok wachten op 

ambulance.  

• Voor niet spoed eisende vragen of problemen bel  0900-8844 (ambulance, politie, brandweer) 

• Bij ernstige ongevallen op het veld, bel direct 112 (ambulance). Zorg dat toegang naar veld vrij is van 
auto’s/fietsen en vang Ambulance op aan het begin van Sportpark. 

 

 

Jeugdcommissie 
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